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ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

 

Ζιώγα Χρυσούλα, Νηπιαγωγός, Αρχαιολόγος, Κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του 

ΑΠΘ 
 

 

Περίληψη:  
Η εισήγηση, που ακολουθεί, παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας στην Πινακοθήκη της Λάρισας. Στην εισαγωγή γίνεται μια 

σύντομη αναφορά στην Μουσειακή εκπαίδευση και τις σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο και 

το μουσείο. Ένα τμήμα της εισήγησης αφιερώνεται στην παρουσίαση του κτιρίου της 

πινακοθήκης, της συλλογής, που εκτίθεται σε αυτή και των σκοπών τους οποίους 

φιλοδοξεί να πραγματώσει.  

Στη συνέχεια περιγράφονται τα εκθέματα, αιτιολογείται η επιλογή τους και αναφέρεται  

το θέμα και οι στόχοι του προγράμματος. Ακολουθεί η παρουσίαση των δράσεων και οι 

στόχοι. 

 Το κείμενο ολοκληρώνεται με τους πίνακες ζωγραφικής στους οποίους αναφέρεται, τα 

φύλλα εργασίας που θα κληθούν να συμπληρώσουν τα παιδιά  και τις βιβλιογραφικές 

αναφορές 
 

 
Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσωπογραφίες, Πινακοθήκη Λάρισας 

 

1. Εισαγωγή 

  Μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό του ICOM (International Council of 

Museums/Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων) είναι: ένα μη κερδοσκοπικό, μόνιμο ίδρυμα 

στην υπηρεσία της κοινωνίας και της εξέλιξής της, ανοικτό στο κοινό. Το Μουσείο 

αποκτά, συντηρεί, ερευνά, συνδυάζει και εκθέτει, με σκοπό τη μελέτη, εκπαίδευση και 

ψυχαγωγία, τις υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός (Παπαντωνίου 

2004, σ. 11). 

Τα μουσεία (Αρχαιολογικά, Πινακοθήκες, Λαογραφικά, Τεχνικά, κ.ά) 

προβάλουν ως χώροι  «δια βίου» αγωγής και εκπαίδευσης, που προσπαθούν να 

προσεγγίσουν ποικίλους κοινωνικούς φορείς και ομάδες.  Η προσέγγιση αυτή γίνεται 

μέσα από έντυπο ενημερωτικό υλικό, αλλά κυρίως μέσα από τα μουσειακά 

εκπαιδευτικά προγράμματα.  
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Τα μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι οργανωμένα προγράμματα 

γνωριμίας του κοινού με συγκεκριμένο μουσειακό υλικό, συγκροτημένα γύρω από 

ένα θεματικό πυρήνα, προσαρμοσμένα στην ηλικία και στις ανάγκες του κοινού, στο 

οποίο στοχεύουν κάθε φορά κοινού και με στόχο την εκπαιδευτική αξιοποίηση του 

υλικού (Παπαντωνίου 2004, σ. 15). Τα προγράμματα αυτά δεν αποτελούν μια δράση, 

που απλά κοινοποιεί και μεταφέρνει βεβαιωμένες, επιλεγμένες, και μονοσήμαντες 

γνώσεις για την ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά εντάσσονται στα πλαίσια της 

γενικότερης πολιτικής εκδημοκρατισμού των μουσείων (Κόκκινος 2002, σ. 13).  

Το κοινό στο απευθύνεται το μουσείο είναι ποικίλο (οικογένειες, μαθητές, 

άτομα τρίτης ηλικίας), ωστόσο οι μαθητές και το σχολείο γενικότερα προσεγγίζονται 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το σχολείο και το μουσείο σήμερα προσπαθούν να 

πλησιάσουν το ένα το άλλο, να αναπτύξουν πιο ουσιαστικές σχέσεις, που να 

ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα πρότυπα της τυπικής εξωδιδακτικής δραστηριότητας, 

η οποία έρχεται να καλύψει τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και εκπαιδευτικών.  

Η προσχολική ηλικία παρουσιάζει επιπλέον ιδιαιτερότητες. Τα προγράμματα 

που απευθύνονται σε νήπια είναι λίγα, αφού συνήθως προϋποθέτουν μια 

παρακαταθήκη γνώσεων και εμπειριών που τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν 

(δεν έχουν κατακτήσει τις έννοιες χρόνου και δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση). 

Επιπλέον είναι εύκολο να ξεχάσουν τις οδηγίες, που τους έχουν δοθεί και να 

προκαλέσουν φθορές στα εκθέματα. Τα παιδιά μπορούν να προσεγγίσουν τα 

αντικείμενα, τα οποία εκτίθονται στο μουσείο αρκεί αυτό να γίνει με τρόπο, που να 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. 

Η εισήγηση παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας  στην Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα  
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Η πινακοθήκη, όπως και κάθε μουσείο,  δεν λειτουργεί απλά ως χώρος 

έκθεσης αντικειμένων, αλλά  ως χώρος μάθησης, απόλαυσης ακόμα και διασκέδασης.  

Μέσα σε αυτόν τον χώρο τα παιδιά εξοικειώνονται με την καλλιτεχνική παραγωγή 

και έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα αυθεντικά έργα τέχνης. Έτσι 

μπορούν να δουν στοιχεία (  πχ. χρώματα, διαστάσεις) που δεν μπορούν να τα 

προσλάβουν από τα αντίγραφα τους, που πιθανόν να χρησιμοποιούνται στην  σχολική 

τάξη όσο πιστά και αν είναι, ενώ  παράλληλα οξύνεται η ευαισθησία και η φαντασία 

τουςΤο γεγονός αυτό όμως προϋποθέτει ότι η πινακοθήκη, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση, αλλά και κάθε μουσείο γενικότερα ,προσεγγίζεται με τρόπο 

προσαρμοσμένο κάθε φορά κατάλληλα στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών, που ποικίλουν και εναλλάσσονται ανάλογα με την ηλικία και από παιδί σε 

παιδί. 

2. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ  

Η πινακοθήκη (βλ. Εικόνα 1) βρίσκεται στην συνοικία της Νεάπολης στη Λάρισα. 

Στο κτίριο στεγάζεται η συλλογή που δώρισε το 1981 στο Δήμο. ο χειρουργός και 

συλλέκτης Γ.Ι. Κατσίγρας. Το κτίριο θεμελιώθηκε το 1990 και εγκαινιάστηκε το 2003 

από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο (Λεύκωμα Δημοτικής 

Πινακοθήκης 2005 σ. 23).  .  

Ο Γ.Ι. Κατσίγρας -φύση καλλιτεχνική-συνέλλεξε, από το 1950 ως το 1965 

περίπου, πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά και σχέδια Ελλήνων ζωγράφων του 

19
ου

και 20
ου

 αι.. Στη συλλογή υπάρχουν αντιπροσωπευτικά έργα διάφορων 

τάσεων και τεχνοτροπιών που χαρακτηρίζουν την νεοελληνική τέχνη. Υπάρχουν 

έργα της Επτανησιακής σχολής ( Καντουνης, Προσαλένης, Γιαλλινάς), έργα του 

Λύτρα, του Ιακωβίδη, του Γύζη, αλλά και των συνεχιστών τους (Οικονόμου, 

Λεμπέσης). Η ομάδα «τέχνη» και οι καινοτομίες, που τη συνοδεύουν 
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εκπροσωπείται στη συλλογή με έργα του Κ. Μαλέα, Κ. Παρθένη και του Λύτρα. 

Υπάρχουν αξιόλογες ενότητες έργων του Τριανταφυλλίδη, του Γουναρόπουλου, 

και καλλιτέχνων της γενιάς του 30 (Αστεριάδης, Οικονόμου, Γαλάνης, Μόραλης, 

Γιολδάσης, Μπουζιάνης). Σημαντικό τμήμα της καταλαμβάνουν έργα νεότερων 

όπως ο Βασιλείου και ο Ψυχοπαίδης. Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός έργων 

νεοελλήνων καλλιτεχνών, το μεγάλο χρονολογικό εύρος της, η σπανιότητα 

ορισμένων πινάκων, αλλά και η αναγνωρισμένη ποιότητά τους συγκροτούν μια 

συλλογή με ολοκληρωμένο χαρακτήρα και με στυλιστική 

πληρότητα.(Παπανικολάου, 2005, σ.26).  

Ο ίδιος ο συλλέκτης είχε πει σε συνέντευξη του: «Μια μεγάλη συλλογή έργων 

τέχνης προσφέρει αισθητική απόλαυση, αναπτύσσει το αισθητικό κριτήριο και είναι 

χρήσιμη για την ιστορία τέχνης και τη μελέτη των ζωγράφων. Αυτά όταν η συλλογή 

παραμένει ιδιωτική είναι από τη φύση της δύσκολο να τα προσφέρει. Αντίθετα αν γίνει 

δημοτική ή δημόσια τότε είναι απόλυτα προσιτή σε όλους και η προσφορά παίρνει τις 

σωστές της διαστάσεις»( Reporter τ.233 από το « Τέχνη και Πολιτισμός» της 

Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης).  

 Προσπαθώντας να πλησιάσουμε την φιλοσοφία του Γ.Ι. Κατσίγρα 

σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο να φέρει τα παιδιά προσχολικής 

και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σε επαφή με κάποια από τα έργα της 

συλλογής. 

2.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ] 

Το πρόγραμμα με τίτλο  «Η Ζωγραφένια πάει Πινακοθήκη! Θα έρθετε;»  

έχει τους εξής στόχους: 

 Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το χώρο και την έννοια της 

πινακοθήκης. 
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 Να έρθουν σε επαφή με τα έργα τέχνης και  πιο συγκεκριμένα με την 

προσωπογραφία. 

 Να προβληματιστούν, να συγκρίνουν και να εντοπίσουν αλλαγές 

ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. 

 Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας μέσα από τη συμμετοχή σε 

συλλογικές δραστηριότητες. 

 Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την φαντασία και την 

δημιουργικότητα τους. 

Η  δράση θα κινηθεί γύρω από προσωπογραφίες που απεικονίζουν παιδιά. Το 

παιδί είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την νεοελληνική τέχνη και το συναντάμε 

τόσο σε προσωπογραφίες όσο και στην ηθογραφική ζωγραφική του 19ου αι. Με την 

ηθογραφική ζωγραφική δεν βρισκόμαστε στο ρεαλισμό του 19
ου

 αιώνα, έχουμε ένα 

ιδεαλιστικό αντικατοπτρισμό της πραγματικότητας, ο ζωγράφος αντλεί θέματα από 

τη σύγχρονη καθημερινή ζωή την οποία εξιδανικεύει.(Παπανικολάου,1978, σ. 34). 

Έτσι ο απλός άνθρωπος απεικονίζεται με εξιδανικευμένα χαρακτηριστικά, παρόλο 

την κούραση που μπορεί να έχει, ο σκηνικός χώρος που τον πλαισιώνει, αποδίδεται 

με ιδιαίτερη πειστικότητα και με πολλές λεπτομέρειες  και επιπλέον τονίζεται η 

ηρεμία της οικογενειακής ζωής και εξυμνείται ο αμέριμνος κόσμος του παιδιού. Η 

«ιερότητα» της μητέρας και η «αθωότητα» του παιδιού είναι οι σημαντικότερες 

ηθικές αξίες της ελληνικής οικογένειας. ( Παπανικολάου, 2004, σ. 54).  

Η μορφή του παιδιού αποτέλεσε αγαπημένο θέμα για την ζωγραφική και 

φυσικά κατά καιρούς έχουν οργανωθεί και εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από το 

συγκεκριμένο θέμα. Στην Πινακοθήκη το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  θα 

κινηθεί γύρω από τα  έργα σημαντικών καλλιτεχνών που ασχολούνται με το παιδί, πιο 

συγκεκριμένα με προσωπογραφίες που έχουν ως θέμα το παιδί ,πρόκειται για  τα έργα 
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του Νικηφόρου Λύτρα « Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μ. Μελά.», την 

«Προσωπογραφία της κ. Στεφάνου Ράλλη και της κόρης της» του Γ. Ιακωβίδη και 

την « Προσωπογραφία αγοριού» του Π. Μαθιόπουλου.      

 Η Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μ. Μελά.(βλ. Εικ  είναι λάδι σε 

μουσαμά , διαστάσεων117Χ83εκ. Το μικρό αγόρι, το οποίο εικονίζεται καθιστό σε 

κόκκινη καρέκλα  και γύρω του υπάρχουν καθημερινά αντικείμενα ( βιβλίο, καπέλο, 

λουλούδι) είναι  γόνος της γνωστής αθηναϊκής οικογένειας. Ο πίνακας πρέπει να έγινε 

γύρω στο 1880 και ο Λύτρας αποδεικνύεται πρωτοπόρος και στο θέμα της παιδικής 

προσωπογραφίας (Μισιρλή, 2005, σ.172).Το παιδί με την εξεζητημένη έκφραση 

εντάσσεται απόλυτα στο μεγαλοαστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εικονίζεται.. 

Τεχνικά άρτιο έργο, αλλά ακαδημαϊκό, στο πνεύμα των επίσημων προσωπογραφιών 

με τις οποίες καταγίνετε ο καλλιτέχνης. Το ανοιχτό βιβλίο άλλωστε, στα πόδια του 

αγοριού, που στο εξώφυλλο του διακρίνει κανείς τα γράμματα Α,Β,Γ, συνεργάζεται 

στο ύφος και στο ήθος του πίνακα (Κούρια, 1985, σ.105).

    

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μ. Μελά 

Η Προσωπογραφία της κ. Στεφάνου Ράλλη και της κόρης της (βλ. Εικόνα 3) 

αναπαριστά την κ. Ράλλη με μαύρο φόρεμα και κοσμήματα, καθιστή στην καρέκλα, 

που μόλις  διακρίνεται και την κόρη της με άσπρο φόρεμα να ακουμπά με 

τρυφερότητα πάνω της. Ο πίνακας είναι λάδι σε μουσαμά, διαστάσεων 120Χ100εκ. 
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και έγινε το 1905. Ο Ιακωβίδης, στην προσωπογραφία αυτή ακολουθεί τον κλασικό 

τρόπο απεικόνισης μητέρας και κόρης. Ο τρόπος παρουσίασης των προσώπων 

κινείται μέσα στο καθιερωμένο πλαίσιο της προσωπογραφίας του 19
ου

 αι., αυστηρή 

οργάνωση του πίνακα, μνημειακή στάση των απεικονιζόμενων, άψογη σχεδιαστική 

εκτέλεση, έμφαση στην κοινωνική θέσης τους. 

(Μεντζαφού–Πολύζου, 2005, σ.157) 

 

 

 

 

 

 

. Εικόνα 2. Προσωπογραφία της κ. Στεφάνου Ράλλη και της κόρης της   

Η Προσωπογραφία αγοριού του Π. Μαθιόπουλου, (βλ. Εικόνα 3)στην οποία 

απεικονίζεται ένα αγόρι με ναυτικά ρούχα, είναι λάδι σε μουσαμά διαστάσεων 

66Χ52,5 εκ. και έγινε το 1909. Ο Π. Μαθιοπουλος ασχολήθηκε με τις 

προσωπογραφίες, είχε καθηγητή τον Λύτρα ενώ 

επηρεασμένος από τον ιμπρεσιονισμό έδινε στα έργα του 

αέρινη ατμόσφαιρα.( Λεύκωμα της Δημοτικής 

Πινακοθήκης Λάρισας, 2005, 105) 

 

 

 

    

                                                         Εικόνα 3. Προσωπογραφία αγοριού 
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Τα παραπάνω είναι έργα σημαντικών καλλιτεχνών της Σχολής του Μονάχου 

και των συνεχιστών τους, που διαμόρφωσαν και άφησαν το στίγμα τους στην 

νεοελληνική ζωγραφική. Τα τρία αυτά έργα  βρίσκονται στον ίδιο χώρο, στην 

αίθουσα που συναντά κανείς απέναντι από τις σκάλες στον πρώτο όροφο τις 

Πινακοθήκης. Στο ίδιο χώρο βρίσκονται και άλλα έργα που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν αντικείμενο εκπαιδευτικού προγράμματος όπως θαλασσογραφίες και 

νεκρές φύσεις, όμως τα έργα που προαναφέρθηκαν  είναι τοποθετημένα σε 

«κυρίαρχες θέσεις», ειδικά τα δυο πρώτα τα βλέπει κανείς μόλις ανέβει τις σκάλες, 

που οδηγούν στον α΄όροφο της Πινακοθήκης. Επιπλέον λόγω των μεγάλων 

διαστάσεων που έχουν «τραβάνε» πάνω τους βλέμματα των επισκεπτών της έκθεσης, 

πόσο μάλλον των παιδιών που εντυπωσιάζονται από τα μεγάλα μεγέθη. Τα έντονα 

χρώματα του τοίχου πάνω στον οποίο έχουν τοποθετηθεί λειτουργούν επίσης προς 

αυτή την κατεύθυνση ( ο πίνακας του Ν. Λύτρα και του Μαθιοπουλου είναι 

τοποθετημένοι σε κόκκινο/ κεραμιδί  τοίχο). Επίσης πιο άλλο θέμα θα ήταν πιο 

ευπροσληπτο και θα «μιλούσε» περισσότερα στα παιδιά από πίνακες που 

απεικονίζουν οι ίδιοι παιδιά.  

Στην Πινακοθήκη έχουν διεξαχθεί προγράμματα σχετικά με τους δυο πρώτους 

πίνακες, το γεγονός αυτό δεν λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας για το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά σαν βάση πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε 

για να δημιουργήσουμ καινούργια πράγματα. Η εικόνα γενικότερα άλλωστε και οι 

πίνακες ζωγραφικής στην συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούν πολυσημικά 

αντικείμενα και μπορούν να γίνουν πολλές « αναγνώσεις» με βάση το ίδιο έργο. 

 Το  προγράμματος ακολουθεί τις εξής φάσεις: 

 Α ΦΑΣΗ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
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σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητο να προκληθεί το ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να 

θέλουν να επισκεφτούν την Πινακοθήκη και να δοθούν  οδηγίες σχετικά με τους 

κανόνες συμπεριφοράς, που πρέπει να ακολουθήσουν. Για το σκοπούς αυτούς 

χρησιμοποιούμε το μαγικό στοιχείο και το παραμύθι, που γοητεύει τα παιδιά, καθώς η 

φαντασία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας τους.  Η Ζωγραφένια, 

μια νεράιδα που ζει στην Πινακοθήκη, έρχεται στο σχολείο μέσα από την ανάγνωση 

μιας μικρής ιστορίας και καλεί τα παιδιά να την επισκεφτούν και να την βοηθήσουν. 

«Η Ζωγραφένια είναι μια νεράιδα που της αρέσει να ζωγραφίζει, μένει στην 

Πινακοθήκη. Κάθε πρωί χαιρετά τους φίλους τους παίρνει το πινέλο και αρχίζει να 

ανακατέβει τα χρώματα. Μερικές φορές μάλιστα τα χρώματα βγαίνουν από την παλέτα 

και πέφτουν στο πάτωμα. Μια μέρα όμως έχασε το πινέλο της και είναι πολύ 

στεναχωρημένη. Θα τη βοήθησε τε να το βρει» 

Β ΦΑΣΗ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. 

 Σε αυτή τη φάση τα παιδιά έρχονται σε   επαφή με το μουσειακό υλικό.  Κατά 

τη διάρκεια της οι μαθητές ανακαλύπτουν, παρατηρούν τους πίνακες. και να 

εντοπίζουν διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στο χθες και το σήμερα Κατά την 

διάρκεια της επίσκεψης εξελίσσονται οι ακόλουθες δραστηριότητες 

1)  Η γνωστή μας νεράιδα επανέρχεται στο προσκήνιο. Στο πάτωμα της 

Πινακοθήκης υπάρχουν χρωματιστά χαρτιά. Είναι σταγόνες χρώματος που 

έπεσαν από το πινέλο της Ζωγραφένιας. Τα παιδιά ακολουθούν τα ίχνη που 

άφησε η νεράιδα και οδηγούνται στον πάνω όροφο της Πινακοθήκης, στην 

αίθουσα που υπάρχουν οι πίνακες με τους οποίους θα ασχοληθούμε. Η 

ιστορία συνεχίζεται: «στην Ζωγραφένια αρέσουν πολύ οι ζωγραφιές που 

υπάρχουν σε αυτή την αίθουσα, γιατί σε αυτές  μένουν τρεις πολύ καλοί της 

φίλοι: Ένα αγόρι, ο Κώστας, ένα κορίτσι και ένα άλλο αγόρι. Η Ζωγραφένια 
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αγαπάει πάρα πολύ τους φίλους της, παίζουν μαζί και κάνουν τρέλες, πολλές 

φορές. Μια φορά ο Κώστας έπεσε  και γρατζούνησε τα γόνατα του, το κορίτσι 

λέρωσε το άσπρο της φόρεμα και το άλλο αγόρι με  την άσπρη του μπλούζα 

μερικές φορές χάνει και το μπλε μαντήλι που έχει στο λαιμό.». Με αυτόν τον 

τρόπο δίνουμε στοιχεία για τους πίνακες, που θα κληθούν να βρουν οι 

μαθητές, οι οποίοι περιπλανιούνται μέσα στην αίθουσα για να εντοπίσουν 

τους φίλους της Ζωγραφένιας. Έπειτα ανάλογα με το ποιος πίνακας τους 

αρέσει περισσότερο τον «υιοθετούν», αποκτούν έτσι  έναν καινούργιο φίλο 

και κάθονται κοντά του. Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο ομάδες παιδιών. 

Ακολουθούν ερωτήσεις τις οποίες τα παιδιά απευθύνουν τα ίδια «στους νέους 

τους φίλους» και αναζητούν απαντήσεις παρατηρώντας το έργο. Τις 

απαντήσεις τις δίνει η ομάδα των παιδιών που έχει υιοθετήσει το αντίστοιχο 

έργο. Ερωτήσεις όπως: Γιατί φοράς τέτοια ρούχα; Πού βρήκες το καπέλο; Τί 

βιβλίο διαβάζεις; στον πίνακα του Λύτρα. Πώς σε λένε; Πού βρήκες τα 

λουλούδια; στον Πίνακα του Ιακωβίδη. Γιατί φοράς ναυτικά ρούχα; στον 

πίνακα του Μαθιοπουλου κλπ,  Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά στέκονται τα 

ίδια με ερωτηματική διάθεση μπροστά στα μουσειακά αντικείμενα 

Δημιουργείται έτσι μια κατάσταση προβληματισμού χωρίς να δίνονται πολλές 

πληροφορίες που κουράζουν τα παιδιά 

2)  Θεατρικού παιχνίδι. Στόχος της δράσης είναι  να κάνουν σύγκριση ανάμεσα 

στο χθες και το σήμερα, να εντοπίσουν διαφορές και ομοιότητες:  Το θεατρικό 

παιχνίδι συμβάλει στην αναπαράσταση και το «ζωντάνεμα» της εποχής στην 

οποία αναφέρονται οι πίνακες. Αρχικά παρουσιάζουμε στα παιδιά ένα 

μπαούλο μέσα στο οποίο υπάρχουν αντικείμενα, τα οποία απεικονίζονται 

στους πίνακες ( ένα καπέλο, ένα βιβλίο, λουλούδια, κολιέ, ένα ναυτικό 
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μαντίλι κλπ.). και καρτέλες στις οποίες απεικονίζονται παιχνίδια εκείνης της 

εποχής ( γιο-γιο, σβούρα, ξύλινα αλογάκια) και της σημερινής ( πλαστικά 

αυτοκίνητα, κούκλες, υπολογιστές κλπ). Από το μαγνητόφωνο ακούγονται 

φωνές, είναι παιδιά που μαλώνουν. « είναι δικό μου.., το θέλω πίσω…, δεν θα 

το πάρεις, κλπ», εκφράσεις γνώριμες στα παιδιά που τις χρησιμοποιούν 

καθημερινά. «Τί συμβαίνει; Γιατί μαλώνουν οι φίλοι της Ζωγραφένιας;». Ο 

καυγάς γίνεται  επειδή δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποια αντικείμενο από αυτά 

που υπάρχουν στο μπαούλο ανήκει στον καθένα. Μπορούν τα παιδιά να τους 

βοηθήσουν; Τα παιδιά της κάθε ομάδας καλούνται έτσι να παρατηρήσουν 

προσεκτικά τους πίνακες και να εντοπίσουν τα σχετικά αντικείμενα. Έπειτα 

καλούνται να σκεφτούν με ποια από τα παιχνίδια που απεικονίζονται στις 

καρτέλες θα έπαιζαν οι φίλοι τις Ζωγραφένιας. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά 

με τα δικά τους παιχνίδια. Είναι .πιθανό άραγε οι φίλοι της Ζωγραφένιας να 

έπαιζαν με υπολογιστές; 

3) Παιχνίδι «Γύρω-γύρω όλοι».  Η δραστηριότητα αποσκοπεί να κινητοποιήσει 

τους μαθητές ώστε  να εκφραστούν με το σώμα τους. Επιπλέον μέσα από 

αυτή οι μορφές που απεικονίζονται στους πίνακες γίνονται  κάτι ζωντανό και 

οικείο, καθώς μετατρέπονται σε  παιδιά που παίζουν και το παιχνίδι είναι 

συνώνυμο της παιδικής ηλικίας σε όλες τις εποχές. Η πορεία που 

ακολουθείται είναι η εξής: Από ένα μαγνητόφωνο ακούγεται το παραδοσιακό 

τραγούδι: «Γύρω-γύρω όλοι». Τα παιδιά το αναγνωρίζουν και κάθε μια από τις 

ομάδες των παιδιών παίζει χωριστά το παιχνίδι ( οι ομάδες των παιδιών είναι 

μικρές και έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα χώρου, το παιχνίδι είναι σχετικά 

ήσυχο και δεν προκαλεί μεγάλη αναστάτωση). Η μουσική και το παιχνίδι 

λειτουργούν ως στοιχείο έκπληξης που ξαφνιάζει τα παιδιά. Ακόμα και οι 
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ενήλικες δεν είναι εξοικειωμένοι με δραστηριότητες που εμπεριέχουν 

παιχνίδι, μουσική και κίνηση μέσα στο μουσείο. Η εμπλοκή περισσότερων 

αισθήσεων επίσης ενεργοποιεί τους μαθητές και κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. 

4) Ακολουθεί η Δραστηριότητα με τίτλο: «Μοντέλα και Ζωγράφοι», που έχει 

ως στόχο: να γνωρίσουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά της προσωπογραφίας. 

Τα μισά παιδιά της κάθε ομάδας γίνονται μοντέλα και τα άλλα μισά ζωγράφοι 

που τα ζωγραφίζουν. Πριν όμως από αυτό έχουν προηγηθεί ερωτήσεις σχετικά 

με: «Πώς νιώθουν τα παιδιά που απεικονίζονται στους πίνακες; Από πού το 

κατάλαβαν; Μπορούν να κάνουν και αυτά τις ίδιες εκφράσεις στο πρόσωπο 

τους; Τι υπάρχει στη ζωγραφιά πίσω από τα παιδιά; Οι ζωγραφιές απεικονίζουν 

σπίτια, φρούτα  ή μόνο ανθρώπους;» Οι προφορικές απαντήσεις και τα σχόλια 

δεν είναι αρκετά για να γνωρίσουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά της 

προσωπογραφίας για το σκοπό αυτό ακολουθούν  εικαστικές δραστηριότητες 

με στόχο τα παιδιά να δημιουργήσουν τα ίδια προσωπογραφίες. Έτσι οι 

διάφορες μορφές της τέχνης μπορεί να λειτουργήσουν για τα παιδιά σαν πηγή 

προσωπικής ολοκλήρωσης και ως μέσο αυτόεκφρασης, καθώς μπορούν να 

αποδώσουν μορφή στα αισθήματα τους ακόμα και σε αυτά που δύσκολα 

εκφράζονται με λόγια. Το προσχολικό παιδί στις καλλιτεχνικές του συνθέσεις 

εκφράζει μια φρεσκάδα και μια ζωτικότητα που δεν εμποδίζεται ούτε 

ελέγχεται από τους νόμους της ακαδημαϊκής τέχνης( Νικόλτσου, 1987, σ.42). 

5) Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το αν σήμερα στο σπίτι τους υπάρχουν 

ζωγραφιές απεικονίζουν τους ίδιους ή τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους. 

Η απάντηση είναι σχετικά εύκολη στα σπίτια τους υπάρχουν φωτογραφίες για 

ποιο λόγο άραγε; Είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν τα 

παιδιά. 
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6)  «1,2,3 έτοιμοι για φωτογραφία» με στόχο την σύγκριση ανάμεσα στο χθες 

και το σήμερα αλλά η χρησιμότητα της προσωπογραφίας ( προσωπογραφία 

χθες, φωτογραφία σήμερα).τ α παιδιά της κάθε ομάδας με το σώμα τους 

παίρνουν τη ίδια στάση που έχει και το παιδί του πίνακα και φωτογραφίζονται 

. Μετά την φωτογραφία τα παιδιά ανακαλύπτουν «τυχαία» ένα χρωματιστό 

πινέλο που πάνω έχει ένα σημείωμα. Είναι το Πινέλο της Ζωγραφένιας, που 

έψαχναν να βρουν. Το σημείωμα γράφει ότι τους ευχαριστεί που το βρήκαν 

και ότι τους το χαρίζει για να κάνουν τις δικές τους ζωγραφιές στο σχολείο 

τους. 

Γ ΦΑΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

 Η αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία τόσο για τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας του προγράμματος όσο και για την ανατροφοδότηση των 

ατόμων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του. Είναι μια 

διαδικασία, όσον αφορά τα παιδιά, στην οποία δεν υπάρχει σωστό και λάθος, αυτό 

που μετράει είναι η απόλαυση και η ευχαρίστηση που άντλησαν σε όλη την διάρκεια 

του προγράμματος. Αξιολογούμε την ομαδική δουλειά την συμμετοχή και το 

ενδιαφέρον τους. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος συνεχίζεται στο σχολείο. Η πινακοθήκη 

μπορεί να έρχεται σε επαφή μόνο μια φορά με τα παιδιά όσον αφορά την 

παρακολούθηση ενός προγράμματος (αυτό δεν αποκλείει φυσικά την παρακολούθηση 

και άλλων προγραμμάτων από τα ίδια παιδιά) η επαφή όμως με το σχολείο μπορεί να 

συνεχιστεί. Η Ζωγραφένια μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος. Την 

επόμενη μέρα  φτάνει στο σχολείο γράμμα από την Ζωγραφένια για να ευχαριστήσει 

τα παιδιά που της έδωσαν πίσω το πινέλο της και τους ρωτάει πως τους φάνηκε η 
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Πινακοθήκη. Έτσι τα παιδιά μπορούν να προβούν σε μια μορφή αυτοαξιολόγησης 

μέσα από συζήτηση που κινείται στο πνεύμα, τι τους άρεσε, τι τους δυσκόλεψε κλπ 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης οι μαθητές καλούνται να συμπληρώνουν τα εξής 

φύλλα εργασίας είτε κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Πινακοθήκη είτε στο 

σχολείο. 
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η Ζωγραφένια μπερδεύτηκε πάλι και χρειάζεται την βοήθεια σου!  

Ποια από τα παρακάτω παιδιά είναι οι φίλοι της που γνώρισες σήμερα;  

Κάνε έναν κύκλο γύρω από κάθε φίλο της. 

 

 

Ποια από τα  παρακάτω πράγματα υπάρχουν στις ζωγραφιές/πίνακες που 

παρατήρησες σήμερα; 
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Πως νομίζεις ότι θα ήταν το παιδικό δωμάτιο των φίλων της Ζωγραφένιας; 
( η κάθε ομάδα  παιδιών θα έχει στο φύλο εργασίας της τον δικό της «φίλο» και θα ζωγραφίσει μόνο το 

δωματιο του) 

 

 

 

 
 
 

 

Πως φαντάζεσαι των εαυτό σου εκείνη την εποχή (το δωμάτιο, τα ρούχα, τα παιχνίδια κλπ.), ζωγράφισε τον.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνουμε προσπάθησε να πλησιάσει τα 

παιδιά μέσα από το παιχνίδι, την βιωματική τους εμπλοκή και την συμμετοχή όσον το 

δυνατόν περισσότερων αισθήσεων, ώστε  να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους και  η 

πινακοθήκη να γίνει για αυτά ένας χώρος μάθησης αλλά και διασκέδασης. Οι 

εντυπώσεις, τις οποίες θα αποκτήσουν ενδεχομένως να  παίξουν καταλυτικό ρόλο 

έτσι ώστε τα παιδιά να επιδιώκουν να  επισκεφτούν την πινακοθήκη, αλλά και άλλα 

μουσεία  σε άλλες φάσεις της μετέπειτα ζωής τους. Το «άνοιγμα» άλλωστε των 

μουσείων, ώστε να είναι προσιτά στο κοινό και στη συγκεκριμένη περίπτωση στα 

παιδιά είναι από τους πρωταρχικούς στόχους τόσο των μουσείων όσο και της 

εκπαίδευσης. 

Η  πρόταση μας επικεντρώνεται  κατά κύριο λόγο σε έργα τέχνης της 

πινακοθήκης Λάρισας. Η φιλοσοφία της όμως και οι δράσεις που περιέχει  αν  

τροποποιηθούν σε ένα βαθμό,  θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την προσέγγιση 

έργων τέχνης γενικότερα και να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να 

ασχοληθούν με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Άλλωστε ο σχεδιασμός είναι ένα 

σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή πραγματική όμως πρόκληση 

είναι η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων στην πράξη. 

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω της κ. Πάκα Νατασα Ιστορικό 

Τέχνης κα ιτην Κ. Βαλασσα υπεύθυνη διοίκησης τηνς Πινακοθήκης , αφού χωρίς τα 

στοιχεία και πληροφορίες που μου έδωσαν σχετικά με την Πινακοθήκη, τη συλλογή 

της και τον Γ. Κατσίγρα 
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